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Gilla oss gärna på Facebook: MF ImportHitta din lokala MF-återförsäljare på: www.m� mport.se

MF 7719 S Dyna-VT
NEXT EDITION |190 hk

HÖGSPECIFICERAD MODELL 
FÖR MAXIMAL KOMFORT 
OCH PRESTANDA
MF 7719 S utsågs till ”Machine Of The Year 2019” och den 
högspecifi cerade NEXT Edition-modellen ger dig högsta 
komfort och produktivitet.

Exklusiv och unik färgsättning, omfattande extrautrustning 
för oöverträffad prestandanivå, produktivitet och mycket 
traktor för pengarna.
Kontakta din lokala Massey Ferguson-säljare för mer information om 
funktioner och fördelar med NEXT Edition-modellen, och säkra leverans 
av din unika MF 7719 S NEXT Edition.
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KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE 

FÖR ETT ERBJUDANDE

Effektiv pressning och 
inplastning i en överfart! 

MASSEY FERGUSON  PROTEC

RB 3130F ProTec och RB 4160V ProTec är Massey Fergusons högeffektiva kombipressar där F står för 
fi xkammare (1,23x1,25 m) och V för variabel kammare (1,23x0,90-1,60 m).

• 2,25 eller 2,40 m kamlös pickup med fem rader pinnar ger 
alltid effektiv inmatning.

• XtraCut snittverk med 13, 17 eller 25 knivar och hydrauliskt 
manövrerade knivbryggor (17/25).

• Hydrofl excontrol överbelastningsskydd maximerar fält-
kapaciteten och minskar ståtiden vid ett eventuellt stopp.

• Automatisk fjädring av knivbryggan för rensning av mindre stopp.

• Hydrauliskt manövrerad sänkning av knivbryggan för rensning 
av större stopp.

• Balkammare med 18 Powergriprullar eller 4 ändlösa remmar 
säkra effektiv balformering.

• Varionet-systemet säkrar god nätning tack vare en speciell 
nätspännings- och nätspridningsanordning.

• Kombipressarna manövreras via terminalen E-Link Pro eller via 

traktorns ISOBUS-terminal.
• Överföringsmekanism med två aktiva styrelement säkrar 

perfekt placering av balen på plastarenheten.
• Speciellt sluttningsläge som ger säker balöverföring vid 

pressning på sluttande fält.
• Snabbt roterande inplastarring ger effektiv och säker 

inplastning av balarna.

Hitta din lokala MF-återförsäljare på: www.masseyferguson.se
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En äkta storbalspress! 

DM slår 
på stort!

MF 2290 är den största storbalspressen i Massey Fergusons 2200-serie som tillverkas i Hesston, USA. 
Den pressar högdensitetsbalar av hö eller halm med balmåttet 120x130 cm till en längd på upp till 2,74 m. Pressens 
enorma kapacitet, marknadsledande baldensitet och enhetliga balform skapas tack vare den prisbelönta konstruktionen 
av förkomprimeringskammaren. Först när förkomprimeringskammaren är helt fullt aktiveras utlösningsmekanismen, och 
uppackargaffeln matar in det färdiga skiktet i balkammaren, vilket säkrar toppfyllda balar. Den tunga presskolven pressar 
sedan ihop skikten till balar med hög densitet. Balkammaren OptiForm, som säkrar optimal formering av balarna, har 
längre densitetsluckor med förfi nad profi l som förbättrar balkompressionen, vilket ger ännu bättre balform och jämn 
densitet genom hela balen. Detta tillsammans med en effektiv pickup, det väl beprövade dubbelknytarsystemet, en 
högeffektiv knytarfl äkt m.m. gör MF 2290 till den oöverträffade kungen bland storbalspressar.

MASSEY FERGUSON  2290

MASSEY FERGUSON  DM SLÅTTERKROSSAR

DM-serien är Massey Fergusons omfattande modellprogram av slåtterkrossar och där Professional-serien konstruerats 
för entreprenörer och större lantbruk som varje år slår stora arealer och vill ha hög prestanda och låg driftskostnad. 
MF DM 9314 TL-KC* i kombination med en frontkross ger ett Butterfl y-ekipage med en arbetsbredd på upp till 9,3 m.

• Slåttertallrikarna drivs via en rejält dimensionerad genomgående 
sexkantaxel och en robust vinkelväxel, vilket resulterar i jämn 
kraftfördelning och utjämning av momentsbelastningar.

• Strömlinjeformad knivbalk ger en balk som glider lätt och skonar vallen.
• Stora slåttertallrikar, placerade långt fram och med stor överlappning ger 

perfekt resultat.

• Anpassningsbar knivbalk där du enkelt byter från axiell drift till parkopplad 
drift efter förhållandena.

• DriveGUARD® överbelastningsskydd med en förutbestämd brottpunkt 
skyddar knivbalken mot främmande föremål.

• SafteySwing påkörningsskydd svingar slåtterenheten uppåt bakåt vid 
påkörning av hinder.

*Finns även som MF DM 9314 EL TL-KCB med ISOBUS-styrning och centrumläggande transportör.

MF 2290
• Balmått 1,20 x 1,30 x upp 
 till 2,74 m
• Förkomprimeringskammare
• Alltid toppfyllda
• Hög baldensitet
• Väl beprövade dubbelknytare

MF DM 9314 TL-KC
• 9,3 m arbetsbredd
• Hög fälteffekivitet
• Strömlinjeformad och säker 
 knivbalk
• DriveGUARD 
 överbelastningsskydd
• SafteySwing påkörningsskydd
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Det är en fredagseftermiddag i februari vi åker till 
Wäsby Lantbruk på Vikbolandet, öster om Norrköping, 
i Östergötland. Det är riktig vinter och blir ganska kallt 
när solen går ner, så lantbrukaren Håkan Andersson 
bjuder in till en pratstund i sin nybyggda veranda. Det är 
coronatider så vi håller avstånd och det står handsprit på 
bordet. Snart dyker också sonen Henrik upp och slår sig 
ner vid bordet, där det ligger några häften som han börjar 
bläddra i. Det är från hans förnyelse av sprutcertifikatet 
och så är vi osökt inne på ämnet växtodling.

Håkan som är femte generationen på Väsby har 
alltid gillat maskinteknik och speciellt att bygga. Det 
senaste och pågående projektet är en maskinhall med 
uppställningsplats för sprutekipaget. «Där inne ska finnas 
tankar som rymmer 45 m3 uppsamlat regnvatten att fylla 
sprutan med», säger Håkan och fortsätter, «Det har ju 
visat sig att man får bättre effekt av preparaten med ett 
mjukare vatten». Henrik berättar att det pratats en del 
om det på sprutkursen också. Han tycker också det är 
viktigt att försöka ligga i framkant och ta del av nya rön 
och ny teknik. Vid maskinbyten får det därför inte gå på 
slentrian, utan man vill få med senaste utvecklingen, om 
den kan tillföra något och effektivisera driften. «Tröskbytet 
som vi gjorde inför skörden 2019 känns därför helt rätt, 
en rejäl nyutvecklad maskin med många möjligheter, 
som exempelvis ett helt nytänk vad gäller inställning 
av verket», säger Henrik som är gårdens tröskförare. 
Han uppskattar också att det dagliga servicebehovet är 
minimalt jämfört med andra tröskor. «Efter två säsonger 
känns det som en helt riktig framtidssatsning».  

Tröskan de köpte är en Massey Ferguson IDEAL 8, en 
35 fots rotortröska med två längsgående rotorer. För 
tillfället står den hos återförsäljaren för årlig service och 
uppgradering. «Vi var ju tidigt ute så visst har det varit 
både barnsjukdomar och en del problem, men de är 

duktiga på uppföljning». Återförsäljaren, GH Traktorcitys 
anläggning i Mariehov med hela dess personal får mycket 
beröm av Håkan och Henrik. «Och det känns som om de 
i sin tur fått bra stöd från både MF Import och fabriken 
i Italien». Hytten och komforten är en annan stor fördel 
med nya tröskan tycker Henrik, som också äter i hytten 
när det fullt tryck. «Ja man får hänga matväskan på 
stegen när han tankar ur», skrattar Håkan. «Kapaciteten 
är det inget fel på, det är härliga dagar när man till kvällen 
har kört hem över 300 ton vete till torken». 

Det är fjärde MF-tröskan sen 1994 och de tidigare 
har haft PowerFlow-bord. «Det har alltid varit ett bra 
bord, och det här SuperFlow-bordet är ännu bättre, 
med annan lösning på mattorna och knivdrivning från 
två håll», tycker Håkan. Speciellt vid timotejtröskning 
och i avbrottsgrödorna ärter och lin, kommer bordet till 
sin fulla rätt. På de 650 ha som brukas, varav 470 är 
arrenderade, är det annars höstvete, havre och höstraps 
som är de stora grödorna. Hälften av spannmålen 
går åt till foder i en annan produktionsgren, nämligen 
äggproduktion för Lantägg. En bit från gården har man 

byggt upp en toppmodern anläggning med 75.000 
värphöns fördelade i tre stallar. Här äter hönorna helsäd 
och koncentrat, värper som på löpande band och sen ser 
en robot till att äggen står på pall för transport till Skara. 
Som biprodukt i äggproduktionen blir det också 1300 ton 
hönsgödsel, som inte är att förakta.

Vikbolandet är försommartorrt och har styva jordar. 
Odlingen sker i stort sett plöjningsfritt, hönsgödseln 
sprids i växande gröda och rapsen sås med en Heva 
Subtiller. «Före övrig sådd blandar vi kultivator och 
tallriksredskap allt efter behov och förfrukt», säger Henrik. 
För att få kapacitet och hinna så i tid, krävs förstås stora 
redskap och mycket dragkraft. «Sedan 1990 har det 
blivit MF-traktorer här och nu har vi fem stycken mellan 
180 och 330 hk som delar på jobbet», säger Håkan.  När 
det är dags för byte av en maskin vill man som sagt att 
det ska tillföra något extra. «Därför lagom till vårbruket, 
rullar en MF 8740 på 400 hk in här och ersätter en av de 
mindre», avslutar Henrik och ser inte helt missnöjd ut.

    Kjell Fröstrand  

Gårdens MF IDEAL 8 med 35 fots SuperFlow-skärbord har fått bekänna färg med gott resultat i två säsonger.

De har kört MF IDEAL- 
tröska i två säsonger Håkan Andersson och sonen Henrik
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Kostnadseffektiva med hög 
kapacitet! 

Fyra nya MF 5710 M för 
snöröjning till LPR i Uppsala

MASSEY FERGUSON  RB FLEXKAMMARPRESSAR

Flexpressarna Massey Ferguson RB 4160V och RB 4180V delar en gemensam plattform och pressar balar med 
en diameter på 1,60 m respektive 1,80 m. De har ett patenterat balformeringssystem med ett konstant presstryck 
(CPS) som kombinerar fjäder- och hydraultryck, vilket producerar välformade balar med hög densitet.

• 2,00, 2,25 eller 2,40 m kamlös pickup med fem rader pinnar ger alltid 
effektiv inmatning.

• XtraCut snittverk med 13, 17 eller 25 knivar och hydrauliskt manövrerade 
knivbryggor (17/25).

• Hydrofl excontrol överbelastningsskydd maximerar fältkapaciteten och 
minskar ståtiden vid ett eventuellt stopp.

° Automatisk fjädring av knivbryggan för rensning av mindre stopp.

° Hydrauliskt manövrerad sänkning av knivbryggan för rensning av 
 större stopp.

• Balkammare fyra ändlösa remmar säkra effektiv balformering.
• Varionet-systemet säkrar god nätning tack vare en speciell nätspännings- 

och nätspridningsanordning.
• Flexpressarna manövreras via terminalerna E-Control eller E-Link Pro 

alternativt via traktorns ISOBUS-terminal.

Affären gjordes upp med Staffare AB, åter-
försäljare av bland annat Massey Ferguson.
– Vi var ute efter lättkörda och bränslesnåla 
kvalitetsmaskiner som håller i längden, 
kommenterar Göran Ohlsson, vd på LPR. I 
det läget kändes det naturligt att testa den 
senaste modellen från Massey Ferguson.
Traktorerna ska huvudsakligen användas 
för snöröjning, i enlighet med det 
femårskontrakt som tecknats med ett distrikt i 
Stockholmsområdet. 
Anbuden på den här typen av uppdrag 
är prispressade, inte minst till följd av 
att beställaren i det här fallet ville ha 
toppmoderna maskiner med högsta 
möjliga miljöprestanda. För att uppfylla den 
kravspecifi kationen krävdes ett nytillskott i 
LPR:s maskinpark. Valet föll på MF 5710 M.
 – Denna klassiska traktor med ny steg 5 
miljömotor, komplett utrustad för effektiv 
snöröjning med vikplog och sandspridare 
i senaste version, blev en vinnare i 
upphandlingen, tillägger Göran.
Företagets fyra nya Massey Ferguson 
MF 5710 M-traktorer är försedda med 
sandspridare och vikplog, allt levererat av 
Staffare AB.

LPR AB bildades 1998 av nuvarande ägarna 
Göran och Maria Ohlsson från Storvreta 
utanför Uppsala. Företaget har sedan dess 
vuxit från tiotalet anställda till närmare 50. 
Största delen av verksamheten är förlagd 
till Mälardalsregionen men det förekommer 
också arbeten på andra platser i Sverige.
LPR har en mångårig kundrelation med 
Staffare AB, som tidigare levererat ett antal 
entreprenadmaskiner till LPR. Däribland ett 
15-tal järnvägsutrustade Huddig grävlastare. 
Det föll sig därför helt naturligt att Staffare 
tillfrågades om leveranser även i det här fallet. 
Torbjörn Eriksson, säljare på Staffare 
AB i Uppsala, är mycket tillfreds med att 
samarbetet med LPR kunnat utvidgas på ett 
framgångsrikt sätt via den här leveransen. 
– Vi ser det som en stor förmån att vi fått 
förtroendet att även förse LPR med maskiner 
för snöröjning, kommenterar han. Det är 
ett nytt och spännande kapitel i vårt långa 
samarbete.
Mats Nyström på MF Import AB, som är 
generalagent för Massey Ferguson, är givetvis 
också mycket glad för att de nya modellerna 
så snabbt letat sig ut på marknaden.
– Våra tidigare modeller i MF-serien 5700 S 

är Sveriges mest sålda i sitt slag, inte minst 
på grund av den utomordentliga framåtsikten, 
säger han. De nya modellerna lär inte bli 
mindre framgångsrika när de nu lanserats 
med uppdaterade prestanda. Bland annat har 
traktorn fått en helt ny design, högeffektiv 
drivlina och ett komfortpaket som går utanpå 
det mesta.

LPR AB, Last & Planering Rail, vann en 
upphandling om snöröjning i Stockholmsområdet 
och investerade då i fyra traktorer av senaste 
modell från Massey Ferguson, MF 5710 M, med 
motorer på 100 hk som klarar de nya miljökraven. 
Traktorerna är utrustade med sandspridare och 
vikplog, allt levererat av Staffare AB.

Massey Fergusons nya traktor modeller, med beteckningen MF 5710 M, hade 
knappt hunnit landa på svensk mark förrän fyra exemplar var sålda på ett 
bräde. Köpare är Last & Planering Rail LPR AB i Uppsala, efter att företaget 
vunnit en upphandling för snöröjning i Stockholmsregionen. 

NYA MF 5710 M 
Fem modeller med 4-cylindriga 
Agco Power-motorer, från 95 
till 135 hk, alla med steg 5 
avgasrening.

VIKTIGA FUNKTIONER: 
• Visio roof – frisiktstak 
• Brake to neutral – koppling 
 i bromspedalen
• Modern effektiv Dyna-4-
 transmission 
• Hyttfjädring

MF RB 4160V OCH 
4180V
• Upp till 2,40 m kamlös pickup
• 0,7-1,6/1,8 m baldiameter
• Hydraulmanövrerat XtraCut 
 snittverk
• Hydrofl excontrol 
 överbelastningsskydd
• Säker nätning med Varionet 
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√ 7,4 lit AGCO Power, steg 5
√ NY Datatronic 5 pekskärm med swipe-funktion
√ 205–265 hk plus 8% EPM Boost
√ Dyna-7, Dyna E-Power, Dyna-VT
√ Lyftkapacitet 10 ton bak & 4,8 ton fram
√ Hydralpump 205 lit/min
√ Vikt 8700 kg / GVW 16000 kg

Utformad av lantbrukare 
för lantbrukare!

NYA MF 8S

Årets traktor 2021!
«Etter noggrann utvärdering kan vi säga att MF 8S är en komplett ny traktor med ny design, 
ny motor, innovativ transmission, nytt kylsystem, ny hydraulik, en ny och tyst hytt med hög 
komfort! Sist men inte minst, gott om ny teknik» Jurryn för Tractor Of The Year 2021

MF Isobus
Full kontroll, anslut redskapets ISOBUS 
kontakt och alla inställningar fi nns på din 
Datatronic5 skärm.  

MF Guide
Autostyrning med noggrannhet ner 
till cm nivå. Gör arbetet snabbare, 
enklare och med högre precision. 
Med GO MODE är du igång på 3 steg.

MF Sektionskontroll
Toppmodernt sektionsstyrsystem 
som stänger av och slår på upp till 36 
delbreddssektioner automatiskt för att 
slippa överlappning och undvika luckor.

MF Variabel giva
     Möjliggör precisisons spridning av bla utsäde, gödning 
          eller växtskydd helt anpassat efter variationerna 
          på fältet.  

       MF TaskDoc
           Hantera informationen mellan traktor och 
         kontor med USB-sticka eller trådlöst i 
        realtid med TacDoc Pro. Med moln-
       tjänsten MF Agrirouter behåller du 
               kontrollen över dina uppgifter. 

          Nya Datatronic 5
       Modern touchskärm. Nu kan du enkelt 
            synkronisera och utnyttja alla traktor- och 
             redskapsinställningar med MF Technologys 
         verktyg för precisionsodling.

MASSEY FERGUSON – EN NY ERA – 100% UPPKOPPLAD

MF Connect är ett telemetrisystem för fordonshantering som möjliggör övervakning och 
beslutsfattande på distans och i nära realtid. Information om maskinens placering, traktorstatus, 
servicekoder blir tillgängligt var som helst med en mobil enhet.

√ Tryggt: Se vart din maskin är
√ Säkert: Se vad din maskin gör
√ Uppkopplat: Full kontroll i realtid

NY FÖRARVÄNLIG TEKNIK 

UTFORSKA NYA 8S PÅ DIN MOBIL 

NY UNIK PROTECT-U DESIGN 

HÖG KOMFORT OCH ENASTÅENDE SIKT

NYA MF 8S & 5S ÄR 100% UPPKOPPLADE, ÄR DU REDO ATT KOMMUNICERA!

«SMART FARMING»
Precisionsodling har aldrig varit enklare

MF Connect nu 5-års fritt abonnemang MF Technology

6
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NYANYA MF 5S

MASSEY FERGUSON – EN NY ERA – 100% UPPKOPPLAD

BRAKE-TO-NEUTRALNY FÖRARVÄNLIG TEKNIK 

FRI SIKT 5,8 M2 GLASRUTA

ISOBUS

BEKVÄM OCH TYST, ENDAST 69 DB

SERVICEVÄNLIG

UNIK SIKT OCH HÖG KOMFORT

SUPER-ECO 41 KM/H VID 1530 RPM

ESSENTIAL PANORAMIC

√ Ny modern design
√ Unik Steep nose huv
√ Ny Datatronic 5 pekskärm med 
 swipe-funktion 
√ 4,4 lit AGCO Power, steg 5
√ 105–145 hk
√ Dyna-4 16x16, alt. Dyna-6 24x24
√ Brake-to-Neutral
√ Hydralpump 110 lit/min
√ Lyftkapacitet 6 ton bak & 3 ton fram
√ Drivhjulsberoende PTO fi nns som tilval
√ Vikt 5700 kg / GVW 9500 kg

NYA MF 5S EN ARBETS-
PLATS DU GARANTERAT 
KOMMER ATT TRIVAS PÅ!  

Den bästa lastartraktorn 
för svenskt lantbruk!
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När resultatet 
räknas! 

MASSEY FERGUSON  RK STRÄNGLÄGGARE

Idag är stora och effektiva strängläggare en nyckelmaskin i den moderna vallkedjan. Massey Ferguson har kombinerat 
sina år av erfarenhet med den senaste tekniska kunskapen och, med detta som grund, tagit fram ett omfattande 
modell program av högeffektiva strängläggare. MF RK 802 TRC PRO är en maskin för extensiv användning som har 
två centrumläggande rotorer med 12 fi ngerarmar/rotor, sex rotorhjul och en arbetsbredd på mellan 7,20-8,00 m.

• Tangentiellt ordnade räfsarmarna skapar en perfekt sträng och möjliggör 
högre arbetshastighet.

• Inkapslat rotorhuvud skyddar alla viktiga komponenter och säkrar lång 
livslängd

• SteerGUARD® är ett patenterat styrsystem, skyddat av ramen, som ger 
exakt medstyrning.

• Perfekt markföljning fås tack vare kardanupphängd rotor, vilken är 
mycket följsam under alla förhållanden oberoende av ramen.

• Jeteffekt lyfter de främre hjulen först och sänker dem sist, säkrar att 
räfspinnarna aldrig kommer i kontakt med marken.

En teleskoplastare blir snabbt den mest använda maskinen på gården tack vare dess mångsidighet, smidighet och enkelhet att ta sig i och ur. MF TH.7038 är den perfekta 
gårdsmaskinen och kan med sju meters lyfthöjd, 3 800 kg lyftkapacitet, hydrostatiska transmission och 130 hk ta sig an alla tänkbara jobb. Du kan t.ex. snabbt och smidigt koppla 
en vagn för att lasta och transportera ensilagebalar eller storsäckar, använda krypväxeln i kombination med ett släntslåtteraggregat för att snygga till markvägarna, eller ösa ihop stora 
snöhögar så att gårdsplanen blir snöfri. Det är i stort sett endast fantasin som begränsar utnyttjandet av denna mångsidiga maskin. MF TH mer användbar än du kan ana!

Ta kontakt med din lokala MF-säljare för mer info om Massey Fergusons teleskoplastarserie, boka en demokörning och få ett förmånligt erbjudande. 

MASSEY FERGUSON TH.7038 130 HK

Den mest
använda
maskin på
gården!

MF RK 802 TRC PRO
• 7,20-8,00 m arbetsbredd
• Inkapslat rotorhuvud ger bra 
 skydd
• Perfekt markföljsamhet
• SteerGUARD medstyrning
• Jeteffekt håller fodret rent
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Lösningar för effektiv och 
lönsam pressninglönsam pressning

RANIWRAP XTRA 
EASYPACK 1900M

TAMA LSB POWERTAMANET+ 4500M

LADDNINGSBART 
VARNINGSLJUS MED 
MAGNET 
Batteridrivet LED varningsljus 
från BriodLights med starkt 
magnetiskt fäste. Magnet-
monteringen gör att varnings-
ljuset kan fl yttas mellan olika 
fordon och släpvagnar. 
Belysningen aktiveras med en 
enkel knapptryckning. 7 timmars 
batteridrift, 2,5 t laddning. Med 
batteri indikator som ger god koll. 
Levereras i förpackning om 2 st. 
ECER10 & ECER65. 
Art. nr. 14501

1.595:-1.595:-
1.994 inkl. moms

MATLÅDEVÄRMARE 
Värmeugn i glasfi berarmerad termoplast med 
insida av termo plast och aluminium botten 
samt skiljevägg. Uppvärmningstid ca 45 min. 
Matlåda/or i aluminium ingår. Löstagbart 
handtag. Stick kontakt som passar både cig.
uttag och DIN-uttag medföljer. 50 W, 12 V. 
Art. nr. 113-712

MATLÅDEVÄRMARE 
Värmeugn i glasfi berarmerad termoplast med 
insida av termo plast och aluminium botten 
samt skiljevägg. Uppvärmningstid ca 45 min. 
Matlåda/or i aluminium ingår. Löstagbart 
handtag. Stick kontakt som passar både cig.
uttag och DIN-uttag medföljer. 50 W, 12 V. 
Art. nr. 113-712

LADDNINGSBART 
VARNINGSLJUS MED 
MAGNET 
Batteridrivet LED varningsljus 
från BriodLights med starkt 
magnetiskt fäste. Magnet-
monteringen gör att varnings-
ljuset kan fl yttas mellan olika 
fordon och släpvagnar. 
Belysningen aktiveras med en 
enkel knapptryckning. 7 timmars 

Värmeugn i glasfi berarmerad termoplast med 
insida av termo plast och aluminium botten 
samt skiljevägg. Uppvärmningstid ca 45 min. 

handtag. Stick kontakt som passar både cig.
uttag och DIN-uttag medföljer. 50 W, 12 V. 

5.895:-
7.369 inkl. moms

BRIGADE KAMERA MED LUCKA 
Kopplas till traktorns original monitor. 
Art. nr. 309.1242

495:-495:-
619 inkl. moms

KABEL 10M 
Art. nr. 309.0803

575:-575:-
719 inkl. moms

KABEL 15M 
Art. nr. 309.0802

675:-675:-
844 inkl. moms

KABEL 20M 
Art. nr. 309.0801

1.250:-
1.563 inkl. moms

ADAPTER 
5-WAY D-SUB 
Art. nr. 309.4088

679:-679:-
849 inkl. moms

5.895:-5.895:-
Kopplas till traktorns original monitor. 
Art. nr. 309.1242

1.250:-1.250:-
1.563 inkl. moms

ADAPTER 
5-WAY D-SUB 
Art. nr. 309.4088

HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 799
• Vattenmängd 13 l/min • Arbetstryck 180 bar • 3-fas 
• Med slangvinda 20 m • Dirtkiller. Art. nr 1200500

HÖGTRYCKSTVÄTT QUADRO 1200
• Vattenmängd 19 l/min • Arbetstryck 180 bar • 3-fas 
• Med slangvinda 20 m • Dirtkiller. Art. nr 1200530

HETVATTENTVÄTT THERM 1017
• Vattenmängd 16,7 l/min • Arbetstryck 150 bar • 3-fas 
• Med slangvinda 20 m • Enkelt spolrör & utan vattenfi lter. 
Art. nr 1413505

13.520:-13.520:-
16.900 inkl. moms

18.512:-18.512:-
23.140 inkl. moms

34.000:-34.000:-
42.500 inkl. moms
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MF Ultra Engine Oil 10W-40, 20L
Motorolja för alla nuvarande STEG 4-motorer. 
För användning med partikel fi lter eller avgas-
renings-systemet SCR. API CJ-4; ACEA E9. 
Art. nr. 1559F8

MF Power HC Plus 10W-40, 20L
Halvsyntetisk olja. Perfekt för transmission, 
hydrauliska system, slut-växlar och våt  bromsar. 
Erbjuder enastående friktions minskning. API CF-4, 
SF, GL-4. Art. nr. 155A42

MED CASTROL
FÅR DU KVALITET
& PRESTANDA

MASSEY FERGUSONS SORTIMENT AV REMAN-
PRODUKTER (UTBYTESPRODUKTER)

Castrol Vecton Long Drain 
10W-40 E6/E9, 20L
med System Pro Technology™ 
är en avancerad helsyntetisk olja 
för diesel motorer i tung drift som 
uppfyller utsläppskraven Euro I 
till Euro VI. Art. nr. 15B346

Castrol Transmax Agri Trans Plus 
80W, 20L 
kan användas i hydraulik, 
växellåda och PTO i traktorer och 
entreprenadmaskiner.  
Art. nr. 15BF7B

Castrol Transmax Agri MP Plus 
10W-40, 20L
är en olja som ger höga prestanda 
och skydd för motor, växellåda, våt 
broms, hydraulik och framaxlar. 
Art. nr. 15BD85

870:-870:-
1.088 inkl. moms

780:-780:-
975 inkl. moms

720:-720:-
900 inkl. moms

OPTIMAL FUNKTION 
UNDER ALLA DRIFTS-
FÖRHÅLLANDEN!
Massey Ferguson smörjmedel utvecklades för att få ut maximal prestanda ur 
MF-maskiner. Massey Ferguson-ingenjörer har testat smörjmedlen och defi nierat 
dess användningsområden för att säkerställa maskinens optimala funktion även 
under hårdast möjliga förhållanden. Massey Ferguson smörjmedel är endast 
till gängliga från auktoriserade Massey Ferguson-återförsäljare. Kontakta din 
närmaste återförsäljare för mer information

915:-915:-
1.143,75 inkl. moms

780:-780:-
975 inkl. moms

AGCO REMANAGCO REMANAGCO REMAN
04

Vilka är fördelarna för dig?

Tillförlitligt
AGCO Reman-delar byggs av experter i specialistanläggningar enligt de senaste specifikationerna. Det innebär att 
prestanda och effektivitet är lika bra som hos originalet, ibland till och med bättre.

Eftersom delarna är så gott som nya får du samma försäkran som du räknar med vid utbyte mot nya delar. Genom att 
be din Massey Ferguson-återförsäljare att montera dina Reman-delar får du en fullständig 12 månaders garanti 
gällande reservdelar och arbetstid. Jämför det med ett lokalt reparationsalternativ!

Enkelt och snabbt
Byte av hela transmissionen (motor, bränslepump osv.) betyder att din befintliga transmission inte behöver öppnas. 
Ingen diagnostik, ingen tid som går åt för att försöka ta reda på vad som är fel och inte heller någon risk. Boka helt 
enkelt ett besök hos din Massey Ferguson-återförsäljare och byt ut din begagnade del mot en originalreservdel. Du vet 
inte bara exakt vad kostnaden är, utan får även ett snabbt och enkelt utbyte så att du genast kan återgå till arbetet och 
vara helt förvissad om att problemet har lösts.

Kostnadseffektivt
Jämfört med en motsvarande ny reservdel kan du normalt spara 30 % genom att byta in din begagnade del. 
Jämfört med en lokal reparation får du så mycket mer valuta för pengarna med Reman.

Glöm heller inte att du inte förlorar prestanda eller bränsleeffektivitet med originalreservdelar. En bränslepump 
eller turbokompressor som inte är en originalreservdel kan till exempel medföra 2 % högre dieselräkningar.

Miljövänligt
Renovering sparar naturtillgångar. En jämförelse mellan Reman och motsvarande nya reservdelar uppvisar besparingar 
av material, energi och vatten. Till exempel kan 85 % av de omsorgsfullt konstruerade stålkomponenterna i en Reman-
motor återvinnas (motorblock, vevaxel, kamaxel osv.), endast 15 % av energin användas (produktion, konstruktion) och 
85 % av det vatten som krävs för att tillverka en motsvarande ny motor kan sparas.

12
MÅNADERS 

GARANTI
MÅNADERS 

GARANTI

VÄLJ RÄTT SMÖRJMEDEL 
FÖR DIN MASKIN

Vad är Reman?
Så gott som ny! 
Det gäller för alla våra Reman-delar.
Reman-renovering är en process där tidigare använda enheter demonteras 
ned till varje mutter och bult och kontrolleras för att se vilka delar som 
fortfarande är inom den ursprungliga toleransen och enligt specifikationen. 
Därefter bygger vi upp enheten så att den är «som ny».

För dig är Reman ett utmärkt alternativ för att få originalreservdelar, lika 
bra som nya, med snabb återställningstid och spara pengar genom att 
byta in din gamla enhet.
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3.000:-
3.750 inkl. moms

3.000:-3.000:-
TRÅDLÖS DIGITALT 
BACKKAMERASYSTEM
• 7” högresolutionsfärg TFT-LCD
• Strömingång 10-32V DC
• Två kanaler med trådlös digital signalöverföring.

Teknisk information för monitorn:
• Dimensioner: 185x122x28 mm (utan solskärm)
• Upplösning: 800x480 pixel
• Användningsfrekvens: 2400 ~ 2483.5 MHz

Teknisk information för kamera:
• Dimensioner: 106x75x70,4 mm.
• Bild element: PAL/NTSC 720x480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten
• Betraktningsvinkel: 120º

Art. nr. ACP0546570

TRÅDLÖS DIGITALT
BACKKAMERA
• Kamera för bildhämtning: 1/3” färg CMOS
• Bild element: PAL / NTSC 720 x 480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten 
 (IR LED ON)
• Strömingång: 12 V (DC)
• Betraktningsvinkel: 120º
• Kamerans skyddsklass: IP69K
• Arbetsspänningsområde 11 ~ 32 V (DC)
• Dimensioner: 106 x 75 x 70,4 mm 
 (längd x bredd x djup)
• Användningstemperatur: –20ºC ... +60ºCv

Art. nr.  ACP0546580

NYHET!

BACKKAMERASYSTEM
• 7” högresolutionsfärg TFT-LCD
• Strömingång 10-32V DC
• Två kanaler med trådlös digital signalöverföring.

Teknisk information för monitorn:
• Dimensioner: 185x122x28 mm
• Upplösning: 800x480 pixel
• Användningsfrekvens: 2400 ~ 2483.5 MHz

Teknisk information för kamera:
• Dimensioner: 106x75x70,4 mm.
• Bild element: PAL/NTSC 720x480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten
• Betraktningsvinkel: 120º

Art. nr. ACP0546570

3.000:-3.000:-
• Två kanaler med trådlös digital signalöverföring.

 (utan solskärm)

• Användningsfrekvens: 2400 ~ 2483.5 MHz

• Bild element: PAL/NTSC 720x480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten

TRÅDLÖS DIGITALT
BACKKAMERA
• Kamera för bildhämtning: 1/3” färg CMOS
• Bild element: PAL / NTSC 720 x 480 pixel
• Minimum belysning: 0 Lux på natten 
 (IR LED ON)
• Strömingång: 12 V (DC)
• Betraktningsvinkel: 120º
• Kamerans skyddsklass: IP69K
• Arbetsspänningsområde 11 ~ 32 V (DC)
• Dimensioner: 106 x 75 x 70,4 mm 
 (längd x bredd x djup)
• Användningstemperatur: –20ºC ... +60ºCv

Art. nr.  ACP0546580

1.430:-1.430:-
1.788 inkl. moms

MSG85/721 
Plandämpare, På/Av • Fjädringsväg 80 mm.
• Viktinställning 50-130 kg • Längdjustering 210 mm.
• Höjdinställning 80 mm. i 4 steg • Armstöd H + V, 
270x65 mm. • Mekanisk fjädring • Mekaniskt 
svankstöd • Tygklädsel, svart • Ryggtilt.
Art.nr. 1249526

MSG95G/721 
Inb. kompressor 12 V • Plandämpning På/Av 
• Armstöd 270x65, H+V • Fjädringsväg 100 mm. 
• Höjdinst. 60mm steglös • Längdjustering 210 mm. 
• Ryggtilt, Mekaniskt svankstöd • Tygklädsel, svart 
• Viktinställning 50-140 kg. • Luftfjädrad, Mekaniskt 
svankstöd Art.nr. 1249527

MSG95G/731 
Inb. kompressor 12V. • Plandämpning av/på 
• Ryggförläning • Justerbar sittdyna • Armstöd 
H + V, 380x60 mm. • Svankstöd mekaniskt 
• Tygklädsel, svart • Bälte • Elvärme 12 volt 
• Viktjustering 50-140 kg • Höjdjustering 60 mm. 
Art.nr. SHC.001

6.585:-6.585:-
8.231,25 inkl. moms

8.200:-8.200:-
10.250 inkl. moms

11.950:-11.950:-
14.937,50 inkl. moms

520/85R42 
ALLIANCE AGRISTAR II 85 + 
KOMPLETT DUBBEL-
MONTAGESATS (Duofi xx)

AGRI STAR II
är det innovativa 
traktordäcket 
baserat på 
ny teknik från 
Alliance.

DUOFIXX DUBBELMONTAGE 
En starkare, smidigare och mer 
lätthanterad lösning

650/85R38 
ALLIANCE AGRISTAR II 85 + 
KOMPLETT DUBBEL-
MONTAGESATS (Duofi xx)

72.300:-72.300:-
90.396 inkl. moms

42.450:-42.450:-
53.063 inkl. moms
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Hitta din återförsäljare på 
www.masseyferguson.se
Angivna priser gäller maskin i grundutförande utan tillval eller extrautrustning. Alla priser 
är angivna exkl. moms och gäller ett begränsat antal. Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, 
slutförsäljning och att leveranstider kan variera mellan olika återförsäljare.

ARNÄSVALL – Traktorcenter Rosén & Söner AB / ana-traktorcenter.se
BJÖRKVIK – Traktor och Maskin i Sörmland AB / tmsab.se
BLENTARP – Knickarps Bil & Traktor AB / knickarpsbilotraktor.se
BOLLNÄS – Staffare AB / staffare.se
EKSJÖ – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
ESLÖV – Maskingruppen AB / maskingruppen.com
FALKENBERG – Maskingruppen AB / maskingruppen.com
FALKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
FALUN – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
LULEÅ – Staffare AB / staffare.se
GAMLEBY – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se 
GÖTEBORG – Andrésen Maskin AB / andresenmaskin.se
HEBY – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
HEDEMORA – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
HUDIKSVALL – Staffare AB / staffare.se
HÖRBY – Wallins Traktor AB / wallins.se
JÖNKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
KALMAR – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
KARLSKRONA – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
KARLSTAD – Maskinvaruhuset i Skåre AB / mava.se
KRISTIANSTAD – Wallins Traktor AB / wallins.se
KUMLA – Närkes Traktorcenter AB / narketraktorcenter.se
KÖPING – L & A Falks Lantbruksmaskiner AB / falkslantbruksmaskiner.se
LIDKÖPING – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
LINDERÅS – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se
LEKSAND – Heby Lantbruksservice AB / hebylantbruksservice.se
MANTORP – GH:s Traktor-City i Mantorp AB / ghstraktorcity.se
REFTELE – Gunnarssons Maskin AB / gunnarssons-maskin.se
SIKEÅ – KL Johansson Maskin AB / johanssonmaskin.se
SKELLEFTEÅ – Staffare AB / staffare.se
SKÖVDE – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
SOLLEBRUN – K A Backlunds Maskinaffär AB / backlunds-maskin.se
STAFFANSTORP – MaskinGruppen AB i Staffanstorp / mgab.nu
STORVIK – Staffare AB / staffare.se
SÖDERKÖPING – GH:s Traktor-City i Mantorp AB / ghstraktorcity.se
TIMRÅ – Staffare AB / staffare.se
UDDEVALLA – Andrésen Maskin AB / andresenmaskin.se
ULRICEHAMN – GJ Maskin AB / gjmaskin.se
UPPSALA – Staffare AB / staffare.se
VIMMERBY – Fagerströms Maskin AB / fagerstromsmaskin.se
VISBY – IMAGO Maskin AB / imagomaskin.se
VÄNNÄSBY – KL Johansson Maskin AB / johanssonmaskin.se
VÄXJÖ – Sundahls Maskinaffär / sundahls.se
ÅRJÄNG – Myrvolds Maskiner AB / myrvolds.se
ÄNGELHOLM – MaskinGruppen AB / maskingruppen.com
ÖRSUNDSBRO – Hjälstaby Automek Verk AB / hjalstabyautomek.se
ÖSTERSUND – Jämt-Maskin AB / jamtmaskin.se

Besök din lokala MF-säljare för att ta 
del av alla våra erbjudanden och få 
information om samtliga MF-maskiner 
som visas i detta nummer.
Välkomna!

Massey Ferguson – mer än 45 anläggningar från norr till söder!

MASSEY FERGUSON


